3. På vilket sätt utgör Geertz definition av religion en brytning med tidigare sätt att behandla religion?

Det första som väckte reaktioner och anstöt hos Geertz definition var definitionen av religion som ett systematiserat symbolsystem. Genom att ta en kommunikationsvetares perspektiv på religion, och tolka varje symbol utan- och innanför ett sammanhang, blev Geertz definition i praktiken ett konkret motargument mot den starkt hollistiska bilden av religion, en bild som varit grundläggande för den religiösa upplevelsen sedan religionens instutionalisering.
	Geertz hävdade indirekt med sina påståenden att religionen var ett system som stod för en vetenskaplig analys och kritik, att det gick att bryta ner systemet i beståndsdelar som, utanför sitt kontext, fortfarande hade en grundläggande mening. Detta är underförstått i definitionen ‘symbolsystem’, där symboler skapar mening i en diskurs, men har ett grundläggande värde i separerad form. Många religionen i västvärlden var beroende av ett strukturellt sammanhang för att stärka trosbilden, och Geertz extrema systematisering av religionen var en brytning med tidigare analyser av religion.
	En väldigt kritisk ställning till Geertz tar de som tolkar hans definition av religion som en underförståd förnekelse av den religiösa upplevelsen. Den snäva synen på religion som ett symbolsystem ger ett intryck av faktualitet (‘aura of factuality’, Geertz), något som i sig kan tolkas som en förnekelse av religionens högre väsen. Geertz definition var den första antropologiska definition av religion som studerade religionen utan att nödvändigtvis anknyta den till de som följde den. Det ansågs att Geertz uttalande var en värdebedömning om sanningsvärdet i religionen, emedans antropologer bara skulle sanning utifrån det folk de studerade.
	Ur en sociologisk synpunkt så är denna bild av religion också jämförbart med vilket annat motivationssystem som helst. Har skiljer sig Geerts bild därför också markant ifrån tidigare uppfattningar, där religionen framställs som en unik upplevelse, inte jämförbar med något annat socialt system. Att definera systemet som att vara uppbyggt på motivationer och känslor placerar det i det fack av sociala system som i huvudsak är integrerade tätt med det vardagliga livet. Religion har tidigare setts som att vara, emedans det fortfarande är en del av vardagen, ett system som kräver ritualer och specifika vanor. I Geertz symbolsystem ses det som en drivande kraft, utan nödvändiga krav på den troende.
